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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: ،الحمد هلل رب العالمين

 غفر له ولشيخنا وللحاضرين:و  -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام عبد الغني المقدسي 
))ال تلنك  األيلم حتلى تسلت مر، قلال:  -صللى هللا عليله وسللم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة 

 .))أن تسكت(( :قال ؟يا رسول هللا كيف إذنها :قالوا وال تنك  البكر حتى تست ذن((
 نعم.

. يقول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،ورسولهعلى عبده وبارك وصلى هللا وسلم الحمد هلل رب العالمين، 
 :-رحمه هللا تعالى-المؤلف 

واأليمم يم   "))ال تلنك  األيلم((قلال:  -صللى هللا عليله وسللم-أن رسلول هللا  -رضي هللا عنله-"عن أبي هريرة 
يمهه يم  الثيب التم  تييممب بدقمد هوجبما بأم ق أو ووماث، والثيمب وم  العمرم الشمرع  ممن وأيمب بن ما  صمحي ، 

الثيب، أما من وأيب بن ا  شمبب  أو بهنما نسميل هللا السم م  والعاويم  يمهه ليسمب بمييم وال ثيمب، وال تترتمب عليبما 
أح ام األيم، ولو تكرر هلك منبا، نسيل هللا السم م  والعاويم ، ولميك ح مبما ح مم الثيمب، ومجها تهوجمب علمى اممرأث 

 مما  ب مر، ولمو النما: بمين الثيمب واأليمم وصمف ممرتبة بالب مارث لقلنما: سابق   ما سييت  يقسم لبا سبع ليمال  ألنبما ح
ها هنب و  المرث الثاني  يترتب على هلك أنبا ترجم، لكن يم  ال تمهال ب مرا ،  إنبا إها هنب و  المرث األولى تجلد، وا 

 ما لم توأي بن ا  صحي ، وجها وأيب بن ا  صحي  صارب ثيبا .
رخما  ويل تثبب أو يثبب الوصف المه و  ر بالعقد أو بالمدخول  نعمم  يثبمب بالمدخول، ويمل ي دم  مجمرد المدخول وا 

السممتر لتترتممب األح ممام  لي ممون مممدخوال  ببمما أو ال بممد مممن الممون   مسمميل  خ ويمم  بممين أيممل العلممم، ولعلممه يمميت  لبمما 
 مناسب .
ها النا: إنبا ناو ))ال تنك  األيم((يقول:  ي  روعنا الحا  "ال تن ُ " وييت  الند  إها النا: )ال( نايي ،  سرنا الحا ، وا 

 ))ال تن   األيم((مرادا  به النب  ويو أبلغ من النب  الصري  عند أيل العلم، لكن إها النا: نايي  لما ن سر الحا  
مو الجر من خواص األسمما   نعمم الجمر ممن خمواص األسمما ،  يمف نجمر وعمل   [( سورث المجادل 11)] }َيْرَفِع َّللاهُ{

 نعم 
 .......طالب:



نعم يعن  اللتقا  الساكنين، أيب اآلن إها التقى الساكنان ندر ممن التقما  السماكنين إلمى حر م  أخمرذ، لمماها وررنما 
ال نصمبناه  مرادنما أن ندمر ممن التقما  السماكنين نميت  بحر م  تصمل   إلى حر   ال تصمل  للدعمل  لمماها مما روعنماه وا 

 سم، إها  ان القصد الدرار من التقا  الساكنين.للدعل، ما نيت  بحر   ال تصل  إال ل 
 .......طالب:

نعممم ألن ال يلتممبك بالدعممل الممهي يممؤثر ويممه عامممل النصممب أو الدعممل الممهي خمم  مممن العوامممل، يممو اآلن دخممل عليممه 
ال مما يمو  ماير  نعمم، ونلجمي إلمى  ن نصمبناه التمبك الجماهم بالناصمب،  ماير وا  عامل، إن روعناه ألغينا العامل، وا 

ال واألصل أن الجر من ع ماب االسم.ح  ر   يعرم القارئ أنه ليك بمنصوب وال مرووع تغير ح مه، وا 
 اممممممممد خصممممممممص الدعممممممممل بممممممممين ينجهممممممممما    واالسممممممممممم اممممممممممد خممممممممممص بممممممممممالجر  ممممممممممما

 

 يعن  من خواص األوعال الجهم، ومن خواص األسما  الجر.
 ومسمممممممممممممند ل سمممممممممممممم تمييمممممممممممممه حصمممممممممممممل    بمممممممممممممالجر والتنممممممممممممموين والنممممممممممممممدا  و)أل(

 

 [( سمورث المجادلم 11)] }َيْرَفلِع َّللاهُ{: -جمل وعم -أنبا إها  انب )ال( نايي  ال بد من الكسر،  ما و  اولمه المقصود 
نعم، )متى أضِع العمام ( نعم ألجل ندر من التقا  الساكنين إلى حر م  ال يوجمد لبما ن يمر عنمد عمدم العاممل، وال 

 عند عامل يقتض  غير الجر  ليرتدع اللبك.
))وال تللنك  السممين والتمما  للألممب، يعنمم  يألممب أمريمما ب  مبمما،  ))حتللى تسللت مر((عرونمما األيممم  أليللم(())ال تللنك  ا

وي  من لم توأي بن ا  صحي  ولو حصمل لبما ون  بشمبب  أو بارتكماب مخالدم ، ولمو هالمب ب ارتبما بميي  البكر((
ي  لم تتهوج وتوأي بن ا  صحي  سبب من األسباب ال تهال ب را  ما لم توأي بن ا  صحي ، ومن هالب ب ارتبا و 

وب  ب ر، اد يقول اايل: إن يهه و ن  من الناك هالب ب ارتبا بع ج مث   احتيج إلى هلك، بوثب ، بمون  شمبب ، 
بمخالدمم ، بهنمما، إها خأبممب نقممول: ب ممر أو ثيممب  يمم  هالممب ب ارتبمما يمم  ح ممما  ب ممر، والب ممارث لبمما أر  عنممد أيممل 

خبار الخاأب بينبا ما هالب ب ر أو ال  المسيل  ويبا حرج  بير، وي ثر السؤال و  العلم، لكن يل يلهم من هلك إ
مثل يهه الصورث، ارتكبب ما ارتكبب ثم تابب توب  نصوحا  يدمب ما  ان ابلبا، والتايب من الهنب  من ال هنمب 

ال أحمممد يقمممدم  لممه، يمممل يخبمممر الخاأممب أو ال يخبمممر  ومممما شممك أن المسممميل  ممممن عضممل المسمممايل، إن ُأخبمممر معنايمما
ن لم يخبر غ  ع يم له، يعن  ما يو المسيل  مثل المسايل الت ..، نعم إثمبا وأثريا و  اآلخرث انتبمى  عليبا، وا 
بالتوب  النصو ، لكن يبقى العار، لو يعلم الهوج أو أوالده ويما بعد ماها ي ون مصميره  المسميل  تحتماج إلمى عنايم  

ل: تجلك بمدون هواج،  مل ممن أامدم يقمال لمه: تمرذ حصمل منبما مما حصمل، شديدث، إن ُأخبر الخاأب اد يقول ااي
وماها عن الرجل لو حصل منه يها  يل يخبر من يخأب منه أو ال يخبر  يهه مسمايل تحتماج إلمى عنايم ، لكمن 
ن  مان الممهنب واحمد، الداحشم  واحمدث، يشممترك  األثمر الدعلم  إنمما يمو ومم  الممرأث أمما وم  الرجممل ال يتبمين ويمه أثمر، وا 
ويبا الداعل والمدعول بمه إال الم مره مما لمه ح مم، والمسميل  تحتماج إلمى عنايم ، إن وجمد ممن يقبمل ببما إها أخبمر يمها 

نمه : إ، وبعضمبم يقمول...، مما يتغيمر عليمه......ألنه يقدم على بين  بحيث لو أثير ويما بعد مما يتميثريو األصل  
أن تهوجمممب، وممممن بممماب السممماتر  وهللا يمممهه مألقممم  سمممب  :قمممالييهوجبممما هواجممما  صممموريا  بحيمممث لمممو عرومممب ويمممما بعمممد 

ومممن سممتر مسمملما   ،أصممل السممتر، أصممل السممتر شممرع  :ال أاممول عليبمما.......، االسترسممال ومم  السممتر االسترسممال
ألن  ، وستر جميمع القضمايا ال يجعمل ينماك رادع للمجمرمين ستره هللا، يها األصل و  الستر، لكن االسترسال ويه



ومثممل يممهه المسممايل تحتمماج إلممى   جممه ومم  حقممه أن يدضمم  ممما يممو بيسممتر، يعنمم  متممى يرتممدعبعمما المجممرمين المت
مثمل يمها  ألن يمهه أممور ويبما المصمال   أن يصمدر ح مم عمام وم سمن تمدرك علمى حمده، وال يح ، و ل حالم عناي 

مبمت ب بمثمل  -نسيل هللا الس م  والعاوي -والمداسد، وتخضع للبيياب وال روم وما أدري إي   إحنا و  بيياب 
سلمب من مثل يهه األمور، ويقدم اإلنسان ويو مرتا ، لكن عاد هللا  -وهلل الحمد-يها، وينا..، أاول: مجتمعاب 

 المستعان، لكن عاد االندتا  اندتا  الدنيا ضرر محا، هللا المستعان.
مما يمو انتبمى بالكليم ، لكمن يعن  حتى يألب إهنبا، الثيب انتبى الحيماث يعنم   ))وال تنكحوا البكر حتى تست ذن((

الحيا  المتعل  ببهه المسيل  ألنبا عاشرب الرجال، وخرجب عمن بيمب أيلبما إلمى بيمب أجنبم ، وصمار أامرب إليبما 
من أيلبا، وهالب الكلد  بينبم، باإلم ان إها عرا عليبا و ن أو و ن، تريدين وم ن ال تريمدين وم ن تقمول: نعمم 

ب، لكمن الب مر التم  مما تعمودب وال خرجمب ممن خمدريا تسمتحي  أن تقمول: أريمد وال أو ال، يعن  ال تتردد وم  الجموا
أريمممد، يمممها األصمممل وممم  بنممم  آدم عمومممما  مسممملمين أو غيمممر مسممملمين، يمممها األصمممل وممميبم، ويمممها األصمممل تيكمممد وممم  

{اإلسمم م  ألن النسمما  أمممرن بممالقرار ومم  البيمموب  ن بالحيمما  والعدمم ، وأمممر  [( سممورث األحممهاب33)] }َوَقللْرَن ِفللي ُبُيللوِتُ نه
حدذ عشر سن  واثنا عشر سن  تتحدث ماها تصنع  وماها تدعل إها تهوجب   واآلن مع يها االندتا  تجد عشر وا 
وتريد و ن، وتريد هوج ش له  ها، ويييته  ها، وشعره  ها، ال شك أن يها خ م الدأرث، وخ م الشرع، األصل 

خوانب ها  ان األمر و  اله ور يعن  و  جيلنا مث   تهوجوا ممن ث ثمين و  الب ر أنبا ما تعرم غير والديبا وا  ا، وا 
سن  مث   يعقد له درك ابل الدخول يخبر  يف يصنع  و  يب  يسوي  بيدخل على امرأث ما يمدري إيم  يسموي  
وحصممل وامممايع وحممموادث مضممح   مممما يمممدري إيممم  يصممنع  واآلن األأدمممال وممم  الكتممماب يعروممون، يمممها سمممببه إيممم   

المهموم المشين، صارب اآلن العمليماب امدام األأدمال تدعمل، أدمل عممره ثم ث سمنواب يسميل جدتمه إيم   االندتا 
لون تحملون أنتم ابل  يعن  يها سؤال محرج  يف تقول له  تقول:  انب يناك حبوب نيكلبما ونحممل، يقمول: مما 

مما يخأممر علممى بممال،  عنمد م جممماع أنممتم  و  تقمول  يمم  تريممد تخدمم  عليمه ويممو صممار أعمرم منبمما، شمم   شمم  
يعنممم  وسممماد هريمممع ممممن خممم ل يمممهه القنمممواب، وسممماد هريمممع، والمعصممموم ممممن عصممممه هللا، و بمممها نعمممرم خأمممورث يمممهه 
خواننممما المسممملمين المممهين  اآلالب، بعممما النممماك يتمممهرع يقمممول: أنممما أشممموم األخبمممار، وأألمممع علمممى أحممموال العمممالم، وا 

يبم ! مثمل يمها يسمو  ! ال يسمو  البتم ، يعنم  ألن يعمي  يقتلون..، تألع على األخبار بجي ك من ايتمنمك هللا علم
اإلنسممان جمماي   خممام ممما يعممرم شمم   مممن الوااممع أوضممل ب ثيممر مممن أن يهيممغ البممه، أو يهيممغ مممن تحممب يممده ببممهه 
األممور، يعنم  المسميل  مما يم  بشممبواب وقمة شمبباب بعمد، أو مار إلحاديم  وهندامم  تمدخل وم  بيموب العموام، شممبه ال 

حار ويبما  ثيمر ممن أم ب العلمم وضم   عمن العامم ، ويميت  ممن يميت  يقمول: أدخمل القنمواب ممن يستأيعون رديا، 
أجل أن أسمع األخبار وخ ص ونقدله، أيب من يضمنك  وحصمل بسمبب يمها التسمايل  موارث، يتمنمى اإلنسمان 

ها واممع الدمميك ومم  المم رأك بممدينا أنممه ممماب ابممل سممماعبا، ابممل حصممولبا ومم  بيتممه وومم  محارمممه، شمم   ال يأمماق، وا 
نبحممث عممن الحلممول والدتمماوذ، وأبيممب ندسمم ، ومشممرم اجتممماع  يحممل لنمما يممهه اإلشمم االب، يمما أخمم  احسممم المممادث 

 وترتا ، احسم المادث تنتب .
يعن  ما و  غير الس وب، و  تب  تقول البنب اللم  مما  "))أن تسكت(("قالوا: يا رسول هللا وكيف إذنها؟ قال: 

 تس ب.سب  أن جر ب  ما عنديا إال 



 .......طالب:
نقل  ال تخأر على البال، الهوج إها خرج صبيح  العرك، دخمل بهوجتمه البارحم  وصمبيح  العمرك  ينمه جماي ممن 
معر مم ، مممن معر مم  وهللا صممحي ، الممدم ومم  وجبممه وومم  يديممه وومم   ممها، يعنمم  المسمميل  ممما يمم  بتباويممل، و انممب 

م يممهه األمممور، وال تممدري و  يصمير   لبمما مممن حدا بمما النسما  يممر أن السممراويل بيحهممم ،  مل يممهه ألنبمما ممما تعمر 
على ندسبا، ويدخل الداخل اآلن على الهوج  وشلح  مما تحتماج شم  ، يعنم  شم   مما يخأمر علمى البمال، يعنم  
أال نخشى من عقوب  مثل يهه التصرواب ! اد يقمول اايمل: يمهه هوجتمه ويتصمرم..، لكمن يمهه التصمرواب ورا يما 

أيممن الحشممم   أيممن  يعنمم  يممهه التصممرواب لبمما ممما ورا يمما، يعنمم  ممما جمما ب مممن وممرا  يممهه  ممما ورا يمما، أيممن العدمم  
جممممرام  ن  ممممان النمممماك بممممدو وال يدبمممممون شمممم  ، خلبممممم ال يدبمممممون و  يدبمممممون  يدبمممممون وجممممور وا  التصممممرواب، وا 

 ومعاص  ومن راب، ال يدبمون يا أخ ، وهللا المستعان، نعم.
  يجوه لوليبا أن يجبريما، ال بمد ممن أخمه المواوقم  الصمريح  الثيمب ال بمد و ))ال تنك  األيم حتى تست مر((يقول: 

ممن أخممه المواوقمم  الصممريح  التمم  ال تحتمممل، يمماه تريممدين ومم ن  تريممد ومم ن تتو ممل، ومسمميل  عممرا الخاأممب علممى 
و البنمب..، مسمميل  الممول ، الممول  لممه وجممود شممرع  يشممترن ال بممد منممه عنممد الجمبممور، ولمميك وجمموديم مجممرد عبممث، أ

مجممرد يتممولى اإليجمماب والقبممول، ال، لممه دور ومم  المسمميل ، ولمميك  ممل خاأممب يعممرا علممى المخأوبمم ، إها ااتنعممب 
بتمواور الشمرون التم  تريمديا لهوجتمك م ح ما  مصملحتبا الشمرعي  إها ااتنعمب تعمرا، ممو أي شمخص يجيمك تبم  

دمب ببما السمن تمنمى خروجبما ممن تعرضه،.........، وي حظ عند بعا النماك أنمه إها تقمدمب السمن بالبنمب، تقم
بيته بيي أريقم  ويم   مهلك، وميول خاأمب تدضمل ممن غيمر بحمث وال تحمري وال سمؤال، و بمها التسمايل وم  مقابمل 
التشديد و  أمور ما أنهل هللا ببا من سلأان حصل ما حصمل ممن النسمب العاليم  ممن العموانك، واإلنسمان يحتمان 

ببما وم  مما ال يصمل  دينبما، يم  أمانم  بيمده، وم  بمد ممن االيتممام، إها  لموليتمه ويم  أمانم  بيمده، ال يجموه أن يمهج
ها ااتنع به اناع  تام  واالب: أنا ال أريد، يها ما أدري إي   يها  ااتنع به، الضوابة الشرعي  موجودث يعرا، وا 

  إلى الب ر، الب ر متشدد، يحاول أن يقنعبا من غير إجبار، ال يجوه له أن يجبريا  ألن الكلم  األخيرث لبا، نيت
مثل الثيب، إال الدرق و  أن يهه تنأ  تقول: أريده أو ال أريده، ويهه تس ب، أو تقول: ال أريده، أو تب م  ممث  ، 
عند أيل العلم من الدا  و  يها الباب ما ال يخأر على بال، يقولون: حتى لو ب ب يناك ومرق بمين ب ما  الحمهن 

شمرعي  ال بمد منبما، وتسمتيهن الب مر ومجها سم تب خم ص ع مم  القبمول، وال  وب ا  الدر ، على  ل حال يهه أممور
ينسممب لسمماكب اممول إال ومم  مثممل يممها الموضممع، وممجها تممواورب الشممرون ومم  الخاأممب عممرا علممى الموليمم ، إها لممم 

بغ  تتواور يرد من األصل  ألن النسا  اد ال يدر ن المصلح ، اد يقول اايل: إن النسا  اآلن تعلمن وعرون ما ين
وما ال ينبغ ، وصارب تعمرم الشمخص المهي يم من أن تعمي  معمه، ويم من مما تعمي ،  يمف تتدمايم ممع شمخص 
يريده أبويا العام  الهي ال يقدر مصلحتبا، بنب جامعي  خأببا جامع  يرده األب علشان إي   الشرن متمواور، 

هه أمانم  ال بمد ممن مراعاتبما، و مم ممن اممرأث األو ار متقار  ، ال ي د ، الميهان الدين، يو الميمهان، والخلم   ألن يم
تهوجممب رجممل يدبمبمما وتدبمممه علممى أسمملو بم، والمصممير الأمم ق، وممجها لممم ي ممن البممم الممدين مممع الخلمم   ألن بعمما 

 اإلخوان المتدينين أسا وا إلى بعا  ألنه اد ي ون متدين لكن ما له خل ، و  بد من الدين والخل .



اه إجباريمما وأنبمما ال تحتمماج إلممى أن تسممتيهن، خمم ص ممما دامممب ب ممر ألبيبمما أن الب ممر: مممن أيممل العلممم مممن يممرذ جممو 
يجبريا، ويها المعمول به عنمد الحنابلم ، و مان يمو السمايد وم  البلمد، لكمن المنص الصمحي  الصمري  ينما يمدل علمى 

جبمممر، أنممه لمميك ألحممد أن يجبريممما، خمم م ومم  الب ممر، امممول الحنابلمم  معممروم، والجمبممور واألكثمممر يممرون أنبمما ال ت
رضم  -والصغيرث ماها عن الصغيرث الت  ليك لبا أمر وال إهن  خأبب بنب خمك سنين أو سب سنين، عايشم  

عقد عليبا وي  بنب سمب سمنين، ومثمل يمهه يألمب إهنبما  يمهه ال إهن لبما، مما تمدرك، مما تمدرك شمييا ،  -هللا عنبا
بميم  -عليه الصم ث والسم م-ا صنيع النب  واد يقول اايل: إن األن م  تمنع مثل يها، تهوج بنب سب سنين، يه

المممؤمنين، عقممد عليبمما ويمم  بنممب سممب سممنين، ودخممل ببمما ويمم  بنممب تسممع، ومثممل يممهه ال رأي لبمما ومم  تسممتيهن، ال 
سيما إها ترجحب المصلح ، أما إها لم تترج  المصلح  ولم يخَ  وواب شخص يخشى وواته مثل يهه تترك حتى 

رأث، نعم، منبم من يجيه إجبار الصغيرث إجبارا  مؤاتا ، ومجها بلغمب وماألمر لبما، لبما أن تبلغ المبلغ الهي تهوج له الم
 تروا ولبا أن تستمر.

فقاللت:  -صللى هللا عليله وسللم-قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي  -ارضي هللا عنه-وعن عائشة 
نملا معله مدلة هدبلة كنت عنلد رفاعلة القرظلي فطلقنلي فبلت طفقلي، فتعوجلت بعلدر عبلد اللرحم ن بلن العييلر، وام

))أتريللدين أن ترجعللي إلللى رفاعللة؟ ال حتللى تللذوقي فقللال:  -صلللى هللا عليلله وسلللم-الدللوب، فتبسللم رسللول هللا 
يا أبلا  :وخالد بن سعيد في الباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى ،وأبو بكر عندر :قالت عسيلته ويذوقك عسيلتك((

 ؟!-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا تسمع هذر ما تجهر به عند ال بكر أ
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
نسمب  إلمى بنم  اري م ، وينماك نسمب  إلمى  قاللت: جلاءت املرأة رفاعلة القرظلي" -رضلي هللا عنهلا-"وعلن عائشلة 

"جلاءت املرأة رفاعلة القرظلي القرا، وينتسب إليبا سعد الممؤهن، سمعد القمرا، وللتدريم  بينبمما ينتبمه لمثمل يمها 
يعنم  ألقبما أ اما   فبلت طفقلي" للت: كنلت عنلد رفاعلة القرظلي فطلقنليفقا -صلى هللا عليه وسلم-إلى النبي 

ولعممل الحاصممل  [( سممورث البقممرث032)] }َحتهللَى َتللنِكَ  َعْوَجللا َغْيللَرُر{باينمما  البتمم ، بحيممث ال تحممل لممه إال إن تهوجممب غيممره 
"فتعوجلت بعلدر عبلد اللرحمن  -عليمه الصم ث والسم م-النبم   تكميل الث ث  ألن الث ث بلدظ واحد بدع  ال يقره

الجممادث الُه يممر، لكممن يممها بممالدت ، علممى خمم م الجممادث، ولينتبممه لممه  ممما أن عبيممدث يمم  الجممادث وعبيممدث  بللن العييللر"
"فتعوجت بعدر عبلد اللرحمن بلن العييلر السلمان بالدت  خ م الجادث، وو  يها مؤلداب أليل العلم يعن  ما ُترك 

نما معه مدة هدبة الدوب"و  يعن  ضعيف و  يها الباب، ضعيف ال ينتشر، ومثل يها يمل يحصمل بمه التحليمل   ام
 ال ينتشر، ويل مثل يها يلهمه إخبار الهوج  أو ال يلهمه  نعم 

 .....الطالب:..
 ما يلهمه 
 .....الطالب:..

  يف 
 .....الطالب:..



ار الخاأب، وجها  ان و  المهوج عيمب مثمل يمها مقصمد ممن..، إحنا النا: إن الهوج  إها صار ببا عيب يجب إخب
بل من أع م المقاصمد ممن مقاصمد الن ما ، الممرأث لمما خأببما ممن ال حاجم  لمه وم  النسما  ثمم أخبريما وقالمب: مماها 
يريد من النسا   وقال: يريمد أن نتعماون علمى أاعم  هللا، نتعماون علمى البمر والتقموذ، االمب: أعمرم هللا بم ، بدونمه 

عرم هللا، يعن  يها مقصد ما و  شك، مقصد للرجال والنسا ، يعن  الرجل إها وجد أدنى ش   وم  الممرأث حممل أ 
ما حمل، والمرأث  هلك، يعن  يها أمر يشترك ويه الرجال والنسا ، وجها  ان ويه ضعف و  مثل يهه الحالم  ال بمد 

نم  تندمع وم  يمها البماب نقمول: األصمل العمدم، من اإلخبار، اد يقول اايل: إن ينماك ع جماب وحبموب وعقمااير يع
وجها حصل وهوجته عنده أو أخبريا وابلب به وتناول العقااير ب يده، األممر ال يعمدوه، أمما أن تغم  اممرأث بمهوج ال 

 ينتشر و  استدادب  ال بد من إخباريا، ال بد أن تخبر.
نما معه مدة هدبة الدوب" بعضبم يقول: إنه و  الصغر، التشبيه وجمه  "فتعوجت بعدر عبد الرحمن بن العيير، وام

لكن لنعلم أنبم  "-صلى هللا عليه وسلم-"فتبسم رسول هللا الشبه الصغر، ومنبم من يقول: الضعف واالسترخا  
المش ل  عنديم إها تهوجب المرأث وتبين لبا خ م ما أملب ثم ألقب باإلم ان أن تتمهوج ثانيم  ابمل األب مار، يمها 

يم، أثره ضعيف جدا  عنديم يعن   ونبا ب ر أو ثيب أثره ضعيف ضعيف جدا  عنديم، ولها ش   غير مؤثر عند
تتهوج ثان  وثالث ورابع، وعايش  بنب ألح  تهوجبما مصمعب بمن اله يمر بعمد خمسم ، ودومع لبما ألمف ألمف، يعنم  

ولمها لمما ع مم األثمر مليون، لكن اآلن أدنى خد  ير ن المرأث المسم ين   ينبما غيمر موجمودث، وتتمرك لكبمار السمن، 
تعممين اإلخبممار، ممما يمم  بممتغ ..، واحممد يممهوج ولممده مجنممون ممما يممدري النمماك إنممه مجنممون، ويممها  لممه تسممايل مممن 
الأروين، ول  المرأث ال بد أن يبحث، وال بد أن يعرم، وبعا اآلبا   بار السمن يقمول: مما دام ابمن حمولم ، وأبموه 

يممما أخممم ، يمممها غممم ، الكممم م علمممى الواامممع اآلن يمممل يسمممتح  أو مممما رجمممل ممممن الرجمممال ويبديمممه هللا الولمممد، نقمممول: ال 
صلى هللا عليله -"فتبسم رسول هللا يستح   اإلنسان يقوم و  يومه يل يستح  أو ما يستح   ويبتم لبها األمر 

يعن  من جرأتبا وأنبا..، ومثل يهه الجمرأث ال تمهم ممن  مل وجمه، ألنمه يترتمب عليبما حقموق، ولمو النما: إن  "-وسلم
حيا  الهي يو الخجل يحمد و  مثل يها الباب لضاع  ثير ممن الحقموق، يمهه يترتمب عليبما حقموق، إن رضميب ال

 وسلمب واالب: الدنيا ماشي  وواني  يها األمر ال يعدويا، لكن لبا الدسخ.
))ال حتللى يعنمم  يممل ت نممين أنممه حصممل التحليممل بمثممل يممها الن مما    ))وقللال: أتريللدين أن ترجعللي إلللى رفاعللة؟((

اد يقول اايل: إن بعا الناك يحصل عنده مثمل يمها ضمعف، ويولمد لمه  ألن  ذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك((ت
الوالدث مجرد حصول يها مع يها، لكن الشبوث تنعدم أو تضعف، والشبوث مقصد من مقاصد الن ا  للأروين، أما 

وجمب الغسمل ويدسمد الحمج يمها التحليمل، الوالدث وقد يحصل ش   منبا، أما التحليل و  بد ويه ممن اإليم ج المهي ي
ال ومم  تحممل لهوجبمما األول، يممه ر عممن بعضممبم أنممه ال يحتمماج وحتممى تممن   هوجمما  غيممره،  ومم  بممد ويممه مممن الممون ، وا 

))ال حتمممى تمممهوا  عسممميلته ويمممهوق الن ممما  يألممم  علمممى العقمممد، لكمممن يمممها الحمممديث نمممص وممم   مممون العقمممد ال ي دممم ، 
 ، ولها شبه بالعسل  ألن ويه لهث.يحصل الون  الهي معه اللهث عسيلتك((

فنادى: يا أبا بكر أال تسلمع هلذر ملا تجهلر  ،وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له ،"قالت: وأبو بكر عندر
يعن   ينه اال: يا أبا ب ر لماها ما منعب يهه المرأث  ولكونه يترتب  "-صلى هللا عليه وسلم-به عند رسول هللا 

نع، و ثيمر ممن النسما  يسميلن عمن أشميا  امد يسمتح  عنبما  ثيمر ممن الرجمال، لكمن مما دام عليه ح م شرع ، ال تم



يترتمب عليبما ح ممم شمرع  ال مندوحمم  ممن الجممواب، تسميل تتدقمه، يألممب منبما هوجبمما شم   يممل تمنمع أو ال تمنممع  
ن  اسمتجابب لمحمرم وتسيل، والمتديناب أكثر من تسيل و  يها الباب  ألنبما إن امتنعمب عمن مبما  لحقبما اإلثمم، وا 

لحقبا اإلثم، وب  تسيل عن دينبا، أما غير المتدينم  ألمب منبما مما ألمب يم  التم  تقمرر، إن  انمب تحمب المهوج 
ن  ان بينبا و ينه ش   روضب  ل ما يريد، والمتدينم  تسميل عمن مما يجموه ومما ال يجموه،  أجابب إلى ما يريد، وا 

الحيا  يو السم  الغالب  للمرأث المسلم ، إها اضأرب إلى لكن ينبغ  أن ي ون يها على أضي  نأاق، وأن ي ون 
"قالت: وأبو بكر عندر، وخالد بلن سلعيد فلي البلاب ينتظلر السؤال عن ش   تسيل، أو تكلف هوجبا يسيل أو..، 

وامد ُيلممك " -صلى هللا عليه وسلم-أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر أال تسمع هذر ما تجهر به عند رسول هللا 
األسمميل  مممن ابممل بعمما النسمما  إثممارث المسمميول، يعنمم  مممع يممها االندتمما  الممهي نعيشممه، أو إثممارث السممامع،  مممن بعمما

ومثل يهه إها غلب علمى ال من أن يمها يمو القصمد مثمل يمهه تمردع، وممن ألقمب ث ثما  ال تحمل لهوجبما حتمى تمن   
لعن المحلل والمحلل له،  -جل وع - هوجا  غيره، وجها ن حب ن احا  صحيحا  ن ا  رغب  ال ن ا  تحليل  ألن هللا

وجها ن حب ن ا  رغب  وحصل الشرن، وأيمب ببمها الن ما ، وهاامب مما نمص عليمه ينما تحمل لم ول، وترجمع بمدون 
ألقاب من جديمد تحسمب، لكمن المألقم  ممرث واحمدث أو ممرتين ثمم تهوجمب، ثمم رجعمب إلمى األول ترجمع مثمل البماين 

ار، أو ترجممع بألقاتبمما السممابق   يعنمم  إها ألقممب ث ثمما  ون حممب هوج جديممدث  علممى اصممأ   أيممل السممياراب أصممد
جديممد ورجعممب إلممى األول خمم ص، جديممدث، لكممن إها ألقممب مممرث أو مممرتين ثممم ن حممب ثممان  انتبممب عممدتبا تهوجممب 
ثان ، ثم رغبب و  األول ورغب ويبا ورجعب إليه ترجع بألقاتبا السابق  أو أصدار مثل هي  بالألقاب السمابق ، 

سيل أبا يريرث عن يهه المسيل  ويجاب ببها الجواب، وُشبد له ببمها  -رض  هللا عنه-سيل  خ وي ، لكن عمر الم
بينمه ممن أيممل الدقمه لمميك ممن أيمل الروايمم  وقمة، وه ممر شميخ اإلسمم م يمها للداللم  علممى أن أبما يريممرث وقيمه، بخمم م 

قيمه علمى اولمه، روايم  الدقيمه تمرج  علمى روايم  بعا من يقول: إن أبا يريرث يمو مجمرد راويم ، ولمها يمرج  امول الد
غير الدقيه، وجعلوا أبا يريرث من يها النوع، وساق شيخ اإلس م أمثل   ثيرث تمدل علمى وقبمه، ومنبما يمهه المسميل ، 

 نعم.
ذا "قال:  -رضي هللا عنه-وعن أنس بن مالك  من السنة إذا تعوج البكر على الديب أقام عندها سبعَا وقسم، وام

-ن أنسلَا رفعله إللى النبلي : إولو شلئت لقللت :قال أبو قفبة ،الديب على البكر أقام عندها دفدَا دم قسمتعوج 
 .-صلى هللا عليه وسلم

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
إها اال الصحاب : من السن  وله ح مم الرومع  ألنمه  مما  قال: "من السنة" -رضي هللا عنه-"وعن أنس بن مالك 

  اول ابن عمر: إها أردب السن  وبجر، يقوله للحجاج، اال نماوع: ويمل يريمدون بالسمن  إال سمن  النبم  اال ناوع و
، وبممو مرومموع، -عليمه الصمم ث والسمم م-  وممجها اممال الصمحاب : مممن السممن  أي سممن  النبمم  -عليمه الصمم ث والسمم م-

 : -رحمه هللا تعالى-يقول الحاوظ العراا  
 امممممممممممول الصمممممممممممحاب  ممممممممممممن السمممممممممممن  أو

 ج   النبممممممممممممممممم  االمممممممممممممممممه بيعصمممممممممممممممممرِ  بعمممممممممممممممممد

 نحممممممممممو أمرنمممممممممما ح مممممممممممه الروممممممممممع ولممممممممممو 
 علممممممى الصممممممحي  ويممممممو اممممممول األكثممممممرِ 

 



وبمها مرومموع، إها تممهوج الب ممر التم  لممم توأممي بن مما  صممحي  علمى الثيممب التمم  تممم وأيبما بن مما  صممحي  أاممام عنممديا 
ن  األصل ويبا أنبا و  ألنبا ما تعودب على الخروج، يع "وقسم" يعن  سبع ليال "فقام عندها سبعَا" سبعا  واسم،

ذا تلعوج " وجوتحتماج إلمى در م  وأمول معاشمرث ممن أجمل أن تنبسمة ممع المه  ،بيب أيلبا، وتحتاج إلى ممن يؤنسمبا وام
 .ث ث تكد  للدر   بالنسب  للثيب "أقام عندها دفدَا دم قسم -الت  سب  أن جر ب- الديب

لو شيب لصرحب بين  :يقول "-يه الصفة والسفمعل-ن أنس رفعه إلى النبي : إلو شئت لقلت :قال أبو قفبة"
وللو "ممن السمن ، ال ومرق،  :ألن الرومع الصمري  مثمل امول الصمحاب  -عليه الص ث والس م-أنسا  روعه إلى النب  

لممما تممهوج أم  -عليممه الصمم ث والسمم م-النبمم   "-عليلله الصللفة والسللفم-ن أنسللَا رفعلله إلللى النبللي لقلللت: إشللئت 
ن سمبعب لمك سمبعب )) :ثمم امال ،ث ثما  سلم  أامام عنمديا  إنمه لميك بمك يموان علمى أيلمك، ومجن شميب سمبعب لمك، وا 

يعنمم  المممرأث سمموا   انممب ب ممر أو ثيممب عهيممهث  ((إنممه لمميك بممك يمموان علممى أيلممك)) ((لنسمماي )) :أو اممال ((لهوجممات 
د أيلبما، وعهيمهث عنمد عهيمهث عنمليك معنى يها أن الثيب تمتبن وتبتهل ال، يم  يعن  ومقدرث ومحترم  عند أيلبا، 

التماريخ أعأمى الممرأث حقوابما مثمل اإلسم م، ونسممع    اإلس م، وال يعمرم ن مام علمى ممرأمتبا، المرأث لبا شينبا و
ويمممؤال  يمممم هيممماب البشمممر، المممهين ال يبمبمممم مصممملح  الممممرأث، وال مصممملح   ،ممممن ينمممادي وممممن ينعممم  يبمممرم بعبممماراب

ن اإلسمم م والمسمملمين ون: إأن يخرجمموا النسمما  مممن بيمموتبن، ويقولمم المجتمممع، وال مصمملح  األممم ، يممم هيمماب يريممدون 
وم  أعلمى المسمتوياب، ويبمبمم بمه  لموا المرأث، وال بد من حقوق اإلنسان أن تن ر و  مثل يها األمر، والمأالبم  

إوسمممماد األممممم ، يعنمممم  مممممن العجممممب أن يسممممموا المممممرأث التمممم  تر مممم  عشممممرث أوالد مممممن أوالديمممما علممممى مختلممممف أسممممنانبم 
ستوياتبم يسمونبا عاأل ، والت  تخرج من بيتبا لتر   أوالد الناك و  حضان  يهه يسممونبا عاملم ، وال بمد أن وم

تمميت  يممهه العاملمم  بعاملمم  أخممرذ لتر مم  أوالديمما، التمم  تر مم  أوالديمما يمم  عاملمم ، التمم  تر مم  يممهه صممارب عاألمم ، 
مممرأث المسممتخدم  لتر مم  أوالد يممهه المممرأث تسمممى تر مم  أوالد النمماك، اللوصممدب بينبمما عاملمم  ألنبمما خرجممب مممن بيتبمما 

انتدماع األمم ، أو هيمادث عمدد العماملين ممن أجمل تعهيمه االاتصماد، يعنم  وم   ببها نعرم أنه ليك المقصمودعامل ، 
واآلن ممن   ! يف يتصور التقمدم   يف تتقدم بلد ونصف شعبه و  المأبخ :روسيا أول ما دخلتبا الشيوعي  االوا

لممرأث إلمى بيتبما للضممياع ديا حمم ب علمى أعلمى المسمتوياب وآليمماب علمى  اوم  الشمراي  إلرجماع اعقمود وروسميا عنم
 .الهي عاشوه، عاشوا ضياع على مدذ سبعين أو ثمانين سن ، وهللا المستعان

المممرأث ليسممب ببينمم  علممى أيلبمما وال علممى هوجبمما وال علممى مجتمعبمما وال علممى أمتبمما،  ((لمميك بممك يمموان علممى أيلممك))
ال يبممه وال أم وال أخمب وال أحمد،   تمه منبما، وال يبممه أمملكم م ممن يريمد أن يشمبع رغبتمه ونبمقول مثل يها اإنما ي
ن سبعب لك سبعب لنساي )) أحد ، يعن  يهه الثيب اآلن ي  تستح  ث ث ليال شرعا   ((وجن شيب سبعب لك، وا 

ليل   ،ليل  من أر عايه، ولبا ليل  من الليال ، إها تهوج الب ر يجلك عنديا سبع ليال ثم يبدأ بالقسم، يدور على نس
ليلمم  مممن ثنتممين، علممى حسممب عممدد النسمما  التمم  بعصمممته، الثيممب يجلممك عنممديا ثمم ث ليممال ، يقسممم لبمما  ،مممن ثمم ث

ث ث ليال  ثم تدور القسم  من جديد، تصير واحدث أسوث النسا ، لكن إن رغبب وجن تعأى سبع مثمل الب مر مثمل 
بعما النسما ، يعنم  م ح م  ومراعماث لشمعوريا، يعنم  اممرأث جلسمب سمبع ليمال تتشمبه  وأ كيها يسلكه بعا النما

  أيضا  اد ي حظ شعوريا يو، ولي  تيخه ثيب والناك يلقون وأنب ما تلقىيو باألب ار، ي حظ شعوريا وأيلبا، و 
ها لو سبع لبا، ي  تستح  وأحيانا  تكون خدي ، ومثل ي ،المجتمع ويه ضغون، نعم ويه ضغون أحيانا  تكون بارهث



يمم  وم  األصممل تسممتح  ثم ث، يممو ممما   ثمم ث، يممل يقسمم لنسممايه علممى أر مع ليممال أو علمى سممبع  وم  األصممل  مم
الو لنسممايه الباايمماب علممى أر ممع ليممال  هاديمما إال أر ممع ليممال، وبممل يقسممم ألنممه مسممتحق  للممث ث مممن   نعممم  يقسممم سممبع ا 

إن وممرا عليبمما سممبعا  أنممه  :اممال جمممع مممن أيممل العلممم، والقممول الثممان األصممل، ويقسممم لنسممايه القممدر الهايممد، و بممها 
يعنمم  إن  ((إن سممبعب لممك سممبعب لنسمماي )) :، ويممدل عليممه الحممديث المخممرج ومم  مسمملما  سممبع يدممرا لبقيمم  نسممايه

ثيباب مثلك، و اير النص يدل على أن يقسم  سبع ليال  مثل الب ر أعأ  نساي  سبع  ألنك ثيب وينأعأيتك 
 .مثلبا لبن سبعا  

 طالب:........
ن شمميب ثلثممب ثممم درب)) يعنمم  جلسممب عنممدك سممبعا   ((إن شمميب سممبعب لممك))ال  ومم  بعمما الروايمماب، يعنمم   ((وا 

 .، نعمجلسب عندك ث ثا  ثم درب على نساي 
أراد أن إذا لو أن أحلدهم )): -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -مارضي هللا عنه-وعن ابن عباس 

فإنه إن يقدر بينهملا وللد فلي ذللك للم  وجنب الشيطان ما رعقتنا ، اللهم جنبنا الشيطانه قال: بسم هللاي تي أهل
 .((يضرر الشيطان أبداَ 

 :-رحمه هللا تعالى-يقول 
 "((لللو أن أحللدكم)) :-صلللى هللا عليلله وسلللم-قللال: قللال رسللول هللا  -مللارضللي هللا عنه-وعللن ابللن عبللاس "

هوجتممه، أراد أن يجممامع  ((لللو أن أحللدكم إذا أراد أن يلل تي أهللله)) عنممده هوجممهاب يتجممه إلممى  ممل مممن  ممان والخأمم
 ((قلدر بينهملا وللد فلي ذللكإن  هفإنل ان وجنلب الشليطان ملا رعقتنلااللهلم جنبنلا الشليط ،بسلم هللا :قال))هوجتمه 

العمموم،  وند  الضرر األصل ويمه ((لم يضرر الشيطان أبداَ )) الجماع الهي حصل يها اله ر عليه يعن  و  هلك
ي مممون أن يممها األصممل، لكممن مقتضمماه أن ي ممون الولممد معصمموما ، جميممع أنممواع الضممرر ال ومم  دينممه وال ومم  دنيمماه، 

نمه يحصمل : إلببمها أحمد ممن أيمل العلمم، ممنبم ممن اماألن أدنى مخالد  ضرر بسبب الشيأان، ولم يقمل   معصوم
ألنممه لممم  صممل المخالدمم  ثممم يوومم  للتوبمم  منبمما و ممين الضممرر لممم يحصممل الضممرر وال يترتممب أثممره، بمعنممى أنممه اممد تح

الممراد بالضمرر مما يحصمل لمه عنمد الموالدث، و مل مولمود يحصمل لمه هلمك إال مما  :يترتب عليمه أثمر، وممنبم ممن امال
 .-عليه الس م- ان من عيسى 

منه أحد إال المعصوم، لكن  وعلى  ل حال الضرر بالنسب  لواوع المعصي  الت  ي  بسبب الشيأان يها ال يسلم
 غيممر وارد مثممل يممهه األه ممار التمم  جمما  الشممرع بالترغيممب ويبمما، ال شممك أنبمما تخدممف، يعنمم  إها  ممان اأعبمما بالكليمم 

يخدمف، والولمد المهي ه مر عليمه يمها المه ر ال شمك أنمه أامرب إلمى الخيمر وأبعمد يمها وغير متصور ال شمك أن مثمل 
 .-جل وع -اسم هللا عن الشر من الولد الهي ال يه ر عليه 

نه ي ون ممن جملم  عبماد هللا المهين امال : إمن أجل بر   يهه التسمي ، بل اال بعضبم ((لم يضرر الشيطان أبداَ ))
وبمل معنمى يمها أن يمؤال  العبماد  [( سمورث الحجمر20)] }ِإنه ِعَباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن ِإاله َمِن اتهَبَعلَك{ :هللا ويبم

بحيممث يصممرون علممى يممهه الممهنوب التمم   معصممومون مممن أن يقعمموا ومم  المعاصمم   ين لمميك لممه علمميبم سمملأانالممه
ال وقد يغدلون، واد تغلببم الندك أحيانما  ويقعمون ويمما يقعمون ويمه، امال مجايمد إن المهي  :يمليبا الشيأان عليبم، وا 

وال يسم  يلتمف الشميأان علمى إحليلمه ويجامع معه، إن الهي يجامع  ال يسم  يلتف الشيأان على إحليلهيجامع و 



ويجامع معه، ويها ن ير من ييكل وال يسم  ييكل الشيأان معه، من يدخل البيب وال يسم  يبيب الشيأان معه، 
}َواْصللِبْر ، -جممل وعمم -ويممها مثلممه والتسمممي  مألوبمم ، والممه ر مألمموب، وعلممى اإلنسممان أن ي ممون لبجمما  بممه ر هللا 

{َنْفَسَك َمَع الهِذيَن يَ  ه مار حصمل المقصود أن مثل يها من الهم األ [( سورث الكبف02)] ْدُعوَن َريهُهم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِ 
به هلمك ممن األوراد التم  يحدمظ سميما األه مار التم  رتمب عليبما أجمور أو حدمظ أو مما أشم خير الدنيا واآلخمرث، ال له

با يمها المهي معنما، ويمها ممن األه مار المتعبمد بمه، لكمن ببا اإلنسان المسلم، وليحرص عليبا، ومن -جل وع -هللا 
 من ال يحسنه بالعر ي  يقوله بلغته  ما اال اإلمام البخاري.

إيلا م واللدخول عللى ))قلال:  -صللى هللا عليله وسللم-أن رسلول هللا  -رضلي هللا عنله-وعن عقبلة بلن علامر 
 .((الحمو الموت)) :الق ؟يا رسول هللا أفرأيت الحمو :فقال رجة من األنصار ((النساء

الحملو أخلو اللعوج وملا أشلبهه ملن أقلارب  :سلمعت الليلي يقلول :ولمسلم عن أبلي الطلاهر علن ابلن وهلب قلال
 العوج ابن العم ونحور.

 :-رحمه هللا تعالى-نعم يقول المؤلف 
 احمهروا التحمهير "((إيلا م))قلال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن عقبة بن عامر "

فقلال  ((إيلا م واللدخول عللى النسلاء))  !أين دعاث االخت ن من مثل يها النص ((إيا م والدخول على النساء))
المهوج ال شمك أن لمه يمد علمى  األن أخم ((الحملو الملوت)) :قلال ؟يلا رسلول هللا أفرأيلت الحملو :رجة من األنصار

عممم  ممهلك، القرابمم  لبمما ممما لبمما ومم  الشممرع، وجمما  األمممر وابممن ال ،أخيممه، وممي ن أن بيممب أخيممه مثممل بيتممه، والعممم  ممهلك
إيللا م )) ديا محممرم، جمما  التحممهيربصمملتبا، لكممن مممع أمممن المدسممدث، ال يم ممن أن يممدخل الرجممل علممى امممرأث لمميك عنمم

  يعنم  شمبه بمالموب ((الحملو الملوت)) :قلال ؟يلا رسلول هللا أفرأيلت الحملو :، فقلال رجلة((والدخول على النساء
ألنه انعدام للدين  ع م من الموب، يها أع م من الموب ام للحياث، ويها انعدام الدين ويو أشد، أ ألن الموب انعد

دخوله يؤول إلى الموب، يمهه اممرأث  الحمو الموب ألن :ومنبم من يقول ،نسيل هللا الس م  والعاوي ، يدوث وجريم 
ثمم يمؤول  ،ويحصمل مما يحصمل ،أان ثالثبممامتهوج ، وجها دخل عليبا الحمو واد ي ون متهوجا  أيضا  وي ون الشي

 .أمريما إلى الموب الهي يو الرجم نسيل هللا الس م  والعاوي 
الناك  "الحمو أخو العوج" :يقولالليي سمعت  :عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال :ولمسلم ((الحمو الموت))"

 "ابن العم ونحوربهه من أقارب العوج أخو العوج وما أش" يها، يعتبرون بيب األخ مثل البيمبيتسايلون و  مثل 
الهين يم ليسوا من محارم الهوج ، و  يجوه لبم أن يدخلوا عليبا بدون محرم لبا، وما يؤدي إلى مثل يمها يجمب 

مشم ل  يمهه،  تنم  ميمونم ، لكمن يموم ممع يموم تمدخلأخو المهوج إها  مان المهوج موجمود الد :مث   منعه، اد يقول اايل 
تعمرم شمييا  تضمغة بمه عليبما، مما وم  شم   مثمل حسمم  ،ا اليوم، تعمرم سمر ممن أسمرارياين شف لك ش   و  يه

المممادث، تعامممل تعامممل مممع أخيممك، والنمماك يتسممايلون ومم  مثممل يممها، لكممن مثممل يممها التسممايل اممد يجممر إلممى أمممور ال 
جممل أن تبمماتف أخمماه مممن أ، واحتاجممب الهوجمم  ألن تكلممم أخيممه، تحمممد، إها احتمميج إلممى شمم   مممن يممها مممرا الممهوج

أو  مممان المممهوج غايمممب و لممممب أخممماه  ،ضمممروري يعنممم  أممممور  ..،أو يسمممتدع  أبيمممب، أو ،يمممهيب بمممه إلمممى مستشمممدى
ليحضر لبا بعا الضرورياب بالصوب المعتاد من غير خضوع بالقول للحاج ، يهه أمور تقمدر بقمدريا، أمما أن 

امد يعمرم ممن األممور والشميأان وم   ألنمه ..، يهه أمور ال تحمد عقبايا بك ما تستتر تجهعتجعل الهوج  مجرد 



يها الباب عنده دا  و  الم ح  ، وعنده دا  و  المسالك، ويجري من ابن آدم مجرذ المدم، ين شمف منبما شم   
من غير اصد، وتقع و  البه ويبلك، و  ش   أندمع ممن حسمم الممادث، واأمع دابمر  مل شم   يوصمل إلمى الرهيلم ، 

 وأليله. ولو من بعد، وليحتان اإلنسان لندسه
 :-رحمه هللا تعالى-اال 
 : الصداقباب

أعتللص صللفية وجعللة عتقهللا  -صلللى هللا عليلله وسلللم-أن رسللول هللا  -رضللي هللا عنلله-عللن أنللس بللن مالللك 
 صداقها.

 باب الصداق
ودليمل علمى صمدق الرغبم  ما يدوعه الخاأب أو الهوج لهوجته مقابل الن ا ، وسمم  صمدااا  ألنمه بريمان  :الصداق

ألنمه لمو لمم توجمد يمهه الرغبم  مما دومع، وبمها  الممال صمادق وم  الرغبم ، عنمده رغبم  ألن المهي يمدوع   عند الخاأب
جماع أيل العلمم }َوُأِحلةه َلُ لم مهلا َوَراء َذِلُ لْم َأن  بريان ودليل على صداه، واألصل و  مشروعيته الكتاب والسن  وا 

والصممداق ال بممد منممه ومم   [( سممورث النسمما 2)] وْا النهَسللاء َصللُدَقاِتِهنه ِنْحَلللَة{}َوآُتلل [( سممورث النسمما 02)] َتْبَتُغللوْا ِبللَ ْمَواِلُ م{
 الن ا .

صمدي  بنمب حيم  بمن  "أعتلص صلفية -عليله الصلفة والسلفم-أن النبلي  -رضلي هللا عنله-عن أنس بن مالك "
ألنبمما  إال لممه، وال تنبغمم  -عليممه الصمم ث والسمم م-أخأمب، لممما واعممب ومم  األسممر ومم  السممب ، صممارب مممن نصمميبه 

وم   "أعتلص صلفية، وجعلة عتقهلا صلداقها" -عليمه الصم ث والسم م-بنب  بير القوم، و  تنبغ  أن تكون إال له 
يها دليل على أن الرجل إها أعتم  أمتمه علمى أن يجعمل العتم  يمو الصمداق أن العقمد صمحي ، وتكمون ايمتبما ويمما 

سمممحاق ووقبممما  و  ،لمممو بيعمممب يممم  الصمممداق، ويمممها مممما يمممدل عليمممه حمممديث البممماب بمممه يقمممول اإلممممام أحممممد والشممماوع  وا 
وايمتبمما ليسممب معلوممم  وال متدمم  ن الصممداق ال بممد أن ي ممون معلوممما ، : إالحممديث، لكممن مممن أيممل العلممم مممن يقممول

 تهوجبا ابل أن تعتم  وم  يجموهإن نبا إن ن حبا ابل العت ، يعن  : إعليبا، ايمتبا ليسب معلوم ، واألمر الثان 
ن وامع ن احمه لبما بعمد عتقبما وبم  حمرثأول ا   إال إها لم يجدن ا  الحر األم تقبمل أو ال تقبمل، اإلشم ال  لحمرث، وا 

الو واضممم   يعنمممم  الحممممديث ومممم  ال يجممموه أن ي ممممون العتمممم  يممممو الصممممداق،  :ولممممها اممممال بعضممممبم  ممممما يممممو بواضمممم  ا 
ألن  وم  يجموه ن الن ما  حصمل ابمل العتم  إن  ا :ليك ألحد   م، لكن يم من حيث الن ر يقولون  الصحيحين

ه صارب حرث و  ا  ان الن ا  حصل بعد عتقه إياياالحر ال يجوه له أن يتهوج األم  إال إها لم يجد أول الحرث، وا 
ويصممير أسمموث الخأمماب، و يممف يجمموه لممه أن ين حبمما األمممر بيممديا تحممررب خمم ص، لمميك لممه أن يلهمبمما  غيريمما، 

ها ي ون العتم  ندسمه يمو الصمداق، ال بمد أن يعتقبما ثمم يتقم دم لخأبتبما  غيريما، لكمن القمول األول يمو الصمحي ، وا 
، ويو األسموث ويمو القمدوث، وم  يعمارا وعلمه -عليه الص ث والس م-يها وعله وتصروه معقل، جا  نبر هللا بأل 

ن  ان لبا حظ من الن ر، ي  لبا حظ من الن ر يعن  ما جما ب ممن  الصحي  الصري  بمثل يهه التعلي ب، وا 
ولمو خالدمب  مل مما جما ، تبقمى  -عليه الص ث والس م-  ببقى أن الن ا  ببهه الصورث الثابت  عن النورا ، لكن ي

ال لو جا  شخص يبم  يتمهوج أممأن يهه الصورث خاص  لبا ح مبا الخاص  :امال  تسمتأيع أمول الحمرثأنمب   ، وا 
ها اعتقبما وخرجمب ممن  نعم، إها  ما يجوه لك أن تتهوج أم يمده، لمو  اتببما ممث  ، لمو  اتببما  ولو بهلب ما بهلب، وا 



ثمممم تهوجبممما ال بمممد ممممن االتدممماق علمممى مبمممر، ولمممي ن المبمممر المبلمممغ المممهي حصممملب بمممه الكتابممم ، يعنممم  عنمممديم ينحمممل 
نجمموم  المبلممغ الممهي عنممدكِ  :ثممم اممال ،اإلشمم ال، لممو  انممب أممم  عنممده و اتببمما علممى أوايمم  أو أوايممتن أو عشممر أواامم 

ويما لو  ان و  هم  المرأث دين لرجل ممن الرجمال، اممرأث تحتماج إلمى مصماريف الكتاب  يو الصداق، وال مثل يها 
أبممدا  المبمر اللم  عنمدك بممهمتك،  :خمسممين سمتين ألمف، امالتراكممب عليبما القمروا ممن يممها الشمخص حتمى بلغمب 

الو و مبرك، وابلب يص  أن ي ون صداق المال الهي بهمتك ل  ي ، يصم  أن ولتمميصم  ممال ممما ي  ما يص  ا 
سمحاق ونجوم الكتابم  يصم  أن ت ،صدااا   ي ون  كمون صمداق، لكمن وم  مثمل يمهه الصمورث أجاهيما الشماوع  وأحممد وا 

وجمع من أيل العلم، و ره بعا أيمل العلمم أن يجعمل عتقبما صمداابا  مما امال اإلممام الترممهي، لكمن القمول األول 
 .-عليه الص ث والس م-ألنه مأاب  لما حصل منه   يو الصحي 
جاءتله املرأة فقاللت:  -صللى هللا عليله وسللم-أن رسلول هللا  -رضي هللا عنله-ن سعد الساعدي وعن سهة ب

هلة )) :يا رسول هللا عوجنيهلا إن للم يكلن للك بهلا حاجلة، فقلال :إني وهبت نفسي لك فقامت طويَف، فقال رجة
إعارك )) :-يله وسللمصللى هللا عل-ما عندي إال إعاري هلذا، فقلال رسلول هللا  :فقال ؟((عندك من شيء تصدقها

فالتمس فلم  ((التمس ولو خاتمَا من حديد)) :قال ،ما أجد :قال ((إن أعطيتها جلست وال إعار لك فالتمس شيئاَ 
 .((ها بما معك من القرآن))عوجت : -صلى هللا عليه وسلم-هللا فقال رسول  ،يجد شيئاَ 

صملى هللا -نعمم، وقمال رسمول هللا  :امال  ((نيمل معمك شم   ممن القمرآ)) :-صلى هللا عليمه وسملم-وقال رسول هللا 
 أشار إليه  ك((هوجت)) :-عليه وسلم

 .....:...الطالب
  ي  يقولإ

 .-صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا  ،نعم :قال ؟((هة معك شيء من القرآن)) :وفي هامش األصة عيادة
صمملى هللا -وقممال رسممول هللا   ((مممن القممرآنيممل معممك شمم   ))يممها أمممر ال بممد منممه، أاممول: يممهه الهيممادث ال بممد منبمما، 

 .((هوجتك بما معك من القرآن)) :-عليه وسلم
جا تمه  -صملى هللا عليمه وسملم-أن رسمول هللا  -رض  هللا تعمالى عنمه-يها الحديث عن سبل بن سعد الساعدي 

}َواْملَرَأَة  يبما وم  القمرآنلمرأث الت  أشمير إلوي  غير ا ،-عليه الص ث والس م-يهه واحدث ويبب ندسبا للنب  امرأث 
 [( سمورث األحمهاب02)] ِنيَن{مُّْؤِمَنَة ِإن َوَهَبْت َنْفَسَها ِللنهِبيِ  ِإْن َأَراَد النهِبيُّ َأن َيْسَتنِكَحَها َخاِلَصلَة لهلَك ِملن ُدوِن اْلُملْؤمِ 

، سمب  وم  حمديث -السم معليمه الصم ث و -يهه غير المرأث الت  و  الحديث، يهه المرأث جا ب تبب ندسبا للنبم  
عليه الصم ث -ويهه المرأث عرضب على ندسبا على النب   ،ابن مسعود أن الول  يعرا امرأته على رجل صال 

سموا  ممن ابمل األوليما  أو ممن ابمل النسما  يمها لمه أصمل  والعرا على الصمالحينحتبا، لبحثا  عن مص -والس م
  [( سمورث األحممهاب02)] }َخاِلَصلَة لهللَك ِملن ُدوِن اْلُملْؤِمِنيَن{ :اولمهوم  المدين ومشمروعيته ثابتم  وم  السممن  الصمحيح ، و 

، لكن إن عرضمب اممرأث -عليه الص ث والس م-يراد به الن ا  بمجرد البب  من دون صداق، يها الخاص بالنب  
ن اإلشم ال أن أبدا  تحمد على يمها، لكم بالأريق  المعروو  ما و  ما يمنعندسبا على رجل صال  وابلبا بالصداق 

جا ب امرأث وعرضب ندسبا على رجل تتواع ويه الص  ، ويغلمب يسب سلمي ، يعن  لو سلمب القلوب والقلوب ل
األمممور يممها يممو األصممل، لكممن يممل يحصممل مثممل يممها ومم   وقبممل ومشممبأنممه مممن أيممل الصمم   والخيممر،  اعلممى  نبمم



بدي ابنته على رجل يتواع ويه الخيمر  ثير من األحوال، لو جا ب امرأث تخأب رجل، أو جا  شخص يخأب وي
ينقممد  ومم  هينممه شمم   غيممر ممما يخأممر علممى البممال، واممد   والصمم  ، ممما الممهي سمموم ينقممد  ومم  هيممن يممها الرجممل

لو  انب سليم  ما ويبا عيوب ما أيديب، ويها سببه مرا القلوب، والدخل المهي دخمل  :صر  به بعضبم، يقول
ال واألصمممل المسممميل  علمممى  يمممهه القلممموب،  ، ممممن صمممنع إليمممك معمممروم و اويمممه، ولمممها ممممن رغمممب وممم  ......وايريممماوا 

ن عنمد : إلمو هيبمب إلمى وم ن والمب لمه :يقمولشخص وخش  من يهه الحساسمياب ويمهه التصموراب يمدوع وسمية، 
، الغم  موجمود، والنصم  ..ألن القلموب ها بمدال  ممن أن ي مون األممر مباشمر و ن بنمب وأثنيمب عليبما وممدحتبا و م

خمم ص يممهه  :مايمم  ريممال، الممبب :ل لممكوامماب ممم يممهه السمملع    :إلممى محممل وقلممبود، اآلن لممو هيبممب ي مماد ي ممون مدقمم
 :امال  هينمهبتسعين، علمى أمول دوعمب، و  ينقمد  وم   ،ال بثمانين :ما الب ،ألول مداوض  ماي  ريال اشتريتبا

مايم  وخمسمين، وامل رين، بال دعبما بمايم  وعشم، مما يشمتري ببمهه السمرع  إال أنبما تسموذ أكثمر، ال أكيد إنه مغبمون 
ال يما أخم  أصمبر، يمهه  :صميبك، المبن، امال: نبخمسمي :ماي  ريال، وأنمب المب لمهب :الع ك، لو االو  مثل يها 

ال أيمن لماها  ، يهه ما تجيب إال عشرث ألن النص  عه عند الناك، ووجد اضايا تجعمل لبمهه التصمرواب أصمل، وا 
والنصم  " :إلمى أن امال ...-صملى هللا عليمه وسملم-يعنما رسمول هللا با" البجلم  نحن من حديث جريمر بمن عبمد هللا 

لكمن ورسمك يسموذ أكثمر،  ،اشمتريب :بث ثماي ، اال :ب م يها الدرك  اال :واشترذ ورسا  واال لصاحبه "لكل مسلم
اشممتريب لكممن الدممرك يسممتح  أكثممر، وممما هال يقاولممه حتممى وصممل إلممى  :بعممب اممال :ير عمايمم ، اممالبيسممتح  أكثممر، 

يمل بل لمو وجمد يم من أن يوصمف بمسم   ممن عقمل، و  اللم  اا  !انماي ، يوجد مثل يها و  أسواق المسلمينالثم
النص  لكل مسملم، ولميك يمها  ىعل -عليه الص ث والس م–مغدل يها مس ين، الصحاب  بايعوا النب   عليه يها 

ن جميمع األأمرام تجعمل مثمل الدين النصيح ، لكن ممع األسمف أنمه وجمد تصمرواب ممخاصا  ببم النص  مألوب، 
لمو يقمول: بميلف، لمماها   :يهه الحساسياب لبا أصل، تجد السلع  و  محل بماي ، تهيب إلى محل آخمر يقمول لمك

يممهه السممعل  تقليممد ممما يمم  بيصمملي ، ويوجممد يممها ومم  السمملع التمم  أكيممد  :يقممول ،ممما تشممتري اشممتريب،  بمايمم  ممما :الممب
لنسما  وم  يمها البماب، امما  المتمر بعشمرث يبماع وم  بعما المحم ب، للنسا  ببن ع ا ، ومن الرجال ممن يشمبه ا

بعشمرث مما را ، يصممير ردي   :يمما أخم  وهللا لمو أاممول :بمايمم  ريمال، ينماا  ومم  يمها، يقمول :ويقمول صماحب المحمل
ين نرومع بمويو ندك القما ، يصير ردي ، يهه التصرواب اإلش ال ال بد لبما ممن حمل جمهري، ولميك يمها بمبمرر 

بممبعا أتعابممك علممى يممهه ويدمم   ،و ونممك تكسممب م سممب مقبممول يقمموم بحاجتممك ،يجلممك يمما أخمم خلممه بممدا ، القيممم  أ
تشمترذ أو تجلمك، أو النماك ي نمون ال السلع  يها يو األصل، ويبارك لك ويه، أما يمهه المضماعداب بحجم  أنبما 

ممن يرتماد األسمواق لكاوم  ببا ال نون، مو بصحي ، واإلش ال أن أسواق المسلمين ابتليمب بمثمل يمهه التصمرواب، و 
 ، ويمبن لمه العيموب النصيح  على وجببا ويصدق معه يمحضه النصميح السلع يندر أن يجد رجل ناص  يعأيه 

ألننا ببهه التصرواب تنبم   هه األمور، ويهه ال بد لبا من حل ألنه وجد من الأروين ما يعين على انتشار مثل ي
ال لممو  ممان البممدم اآلخممرث ممما حصمملب مثممل يممهه األمممور، ولممو تصممورنا  علممى أن ي ممن بالنمماك أن البممدم الممدنيا، وا 

ن  هبا و تما محقب بر   بيعبما))الحديث الصحي   و مم ممن إنسمان  ((وجن صداا و ينا بورك لبما و  بيعبما، وا 
ببا ندسه، يصمرم  يجن  األموال الأايل  بسبب مثل يهه التصرواب لكنبا ال تندعه، بل اد يحتاجبا إلى أن يعالج

لمو صمدق و مين ويمهه السملع  وهللا ايمتبما  مها، وواحمد يح م  اصم  لكمن     استداد مثمل يمهاعلى ندسه ع ج، إي



، ممن غرايمب المتر بمايتين :  اال: ب مأنا جالك و  محل، شخص يبيع اما ، ودخلب امرأث وقالب :وااع ، يقول
القمما   : خمهي يمهالقمما ، وقمال لبماالصدم أن يها الرجل الجالك معه اأع  اشترايا من محل آخر من ندك ا

 ا:، تبمم  بعشممرث، لكممن لممو أاممول لبممشممري بخمسمم حنمما نإتبمم  بعشممرث االممب: ، المتممر أنمما اشممتريته اآلن بخمسمم  عشممر
ما يصل ، ومقيماك   وأحضر به أورا   ،  يف أحضر به محاول..مايها   ردي :بخمس  عشر أو بعشرين االب

 لشمان تجيمب لبمناألمموال عدوعمب لبما بمايتين،   اونه النسا ، ب م المترالقيم  لو دخلب الم ان صال  األورا  وش
ممما   تلممبك ردي يممهه يممهه ممما تحضممر الممهواج وعممرم النمماك بخمسمم  عشممر،  هنممأ بوصممايا، لكممن لممو عرومم ،مثلممه

لممو  والنصم  ال بممد منمه، ومثممل مما عنممدنا اآلنألن يمهه مخالدمماب شممرعي ،  صمل ، وبممهه إشم االب ال بممد ممن حلبمما ي
أكيد إن ويبا عيب،  :األمر، وأيدذ إليه بنته، اال ورأذ أنه تبرأ الهم  بتقليده يها ص أحب آخر و  هللا،جا  شخ

 لسمان المقمال مما يمو بلسمان الحمال، والتحايمليمها لوال أن ويبا عيب ما سوذ  ها، الل  ويه خير ما يخليبا تأيمر، 
ألنبم أرادوا يها الشمخص   -إن شا  هللا-وسية المبدي وال -إن شا  هللا-يبعث وسية ويمد  يهه البنب ويؤجر 

 .لدينه ال لدنياه
جبل على م ارم  -عليه الص ث والس م-النب   "إني وهبت نفسي لك يا رسول هللا، فقامت قيامَا طويفَ  :فقالت"

ال ال حاج  لمه ببم : االمب، لكمن لمو مباشمرث ااألخ ق، خلقه القرآن، أراد أن تنصرم مع حدظ ش   من  رامتبا، وا 
ال بمد أن يقمع وم  ندسمبا يعنم  لميك لم  بمك حاجم ، مثمل يمها المرد وهللا ما لم  حاجم ،  إن  ويبب ندس  لك، اال:

جما  وم  بعما  "فقاملت قياملَا طلويفَ " شمعوريا بمين ال تمرد حتمى تنصمرم يم  ، و  بد ممن مراعماثالمس ين  ش  
يشموم يمل تناسمب أو  يعنم  رومع رأسمه ونهلمهعد الن مر وصموبه، صم -عليه الص ث والسم م-أن النب   :الرواياب

يم من  إها أيدي لمه أي شم   يبم  يقبلمه بعمدإلى الن ا ، أما اإلنسان    ألن من مقاصد الن ا  ما يدعوما تناسب
، وأورد اصمم  : بمماب الن ممر إلممى المخأوبمم يتضممرر الأروممان، صممعد الن ممر وصمموبه، وتممرجم عليممه اإلمممام البخمماري 

ومم  المنمام وم  سمرا  ممن حريمر و شمف عمن وجببمما،  -عليمه الصم ث والسم م-  وأنبما عرضمب علمى النبم ،عايشم 
ن ر إليبا وجنمه ))اهيب وا جا  به النصوص، بل جا  األمر به معروم  المقصود أن مسيل  الن ر إلى المخأوب

 .((يؤدم بين ماأحرذ أن 
يلا  :فقلال رجلة" ال يريمديا - معليمه الصم ث والسم-عمرم ممن ارينم  الحمال أن النبم   "يلا رسلول هللا" :فقال رجة"

لممما ويبممب ندسممبا لممه، ويممو اإلمممام األع ممم وعممرم مممن حالبمما أنبمما لمميك لبمما ولمم  خمماص،  "رسللول هللا عوجنيهللا
يلا رسلول هللا عوجنيهلا  :فقال رجة" ، لما ويبب ندسبا له ملكته أمريماوالسلأان ول  من ال ول  له، وملكته أمريا

ولممها  ،عنممدك شمم  الصممداق ال بمد منممه،  "؟((ة عنللدك مللن شلليء تصللدقهاهلل)) :إن لللم يكللن لللك بهللا حاجللة، فقللال
 ((ومممن لممم يسممتأع وعليممه بالصمموم ،مممن اسممتأاع مممن م البمما ث وليتممهوج)) قممدرث علممى مممؤن الن مما  ايممدال ،صممار ايممد

ما عنلدي إال  :قال ؟((هة عندك من شيء تصدقها))ينما  [( سورث النممور33)] }َوْلَيْسَتْعِفِف الهِذيَن اَل َيِجُدوَن ِنَكاَحا{
اجه للشمباب والشماباب علمى وصمارب حمو  ،أمور ميسورث جدا ، والتكاليف الت  صارب عاي  عن الن ا  "إعاري هذا
ن تضمرر الشماباب : إبمل لمو يقمال وقمة، لله ور واإلناث على حد سوا ، يعن  مما يمو بمتضمرر الشمباب ،حد سوا 

ألعمرام يم  الح مم، والعماداب يم  المرجمع، وبعما النااصمين من وجود يهه العواي ، والمش ل  أن ا أكثر ما بعد
  ي مون   إيمث ثمين ألمفبعشمرين باصمر من الرجال والنسما  يمم المهين يتصمروون ويتح ممون، أيمب مما لمه داعم  



بعما القاعمماب و   يعنم  يممل مثمل يممها يعقمل مما يقممول  !اسمتراح أو ومم  بيمب ومم   مألقم  تتمهوج بنتمم : يقمول  المرد
 مهب اإلنسمان مما ينأم  ببما، مثمل يمهه وم  ألف لليل  الواحدث، بل يناك أرامام يعنم  خشمي  أن يُ ماي  ألف، مايتين 

الغالب أن المآل الأ ق، ويمها يمو الحاصمل، يبمالغ ويخسمر وي مد وي مد  األسمرث  لبما تبمالغ ووم  النبايم  أامل ممن 
  إلى استعمال المن راب، الت  المتواع تصير المرأث، وي ون المآل إلى يها، يناك اصص يندذ لبا الجبين، إضاو

، باألموال الأايل  تدوع األموال الأايل  بسبببا وي  و  األصل محرماب، ورق تستقدم من الخارج من أجل الغنا 
ونشمم و مممن  ثممرث العمموانك، ونريممد حممل ونضممع الحممواجه، الحممل ال بممد أن دون هوجمماب، بممونشمم و مممن  ثممرث الشممباب 

ال والوض ا ، يعنم  تضمع حمواجه وعراايمل، ع من خ ل األراام الت  نسمعبا مخيف جمدي ون جاد وعاجل أيضا ، وا 
 يمف يمتم  يمها تصمور النسما  ..يعنم   ينمه   يف تتم الحيماث بمين يمهين امعي  والخاأب ما عنده إال ثانوي ي  جو 

ن ، ووم  النبايم  تجلمك عنمد أيلبما ثمم ترممى وم  أحضمان سمبعين ثممانين سم .. التدايم بين اممرأث جامعيم  ممع شماب
من ترضون دينه إها جا  م يهه العوااب شخص ال يحسن ش   ما عنده وال ابتداي ، ومتعأل من أكثر المناوع، 

ال النتيج  إ  .تكن وتن  ووساد عريا، ويها يو الحاصلنعم    تدعلواإن ال   ي وخلقه وهوجوه وا 
ب  للشماب لمو المسميل  معاوضم  بالنسميعنم    ما أجد، يعن  مثل يها يد مر بمالهواج :ابحث، اال ((فالتمس شيئاَ ))

ها جممع المبمر يمل الخريج أو الهي ما تخرج يمها المهي  معاوض  يعن  يم ن عمره  له ما يستأيع يجمع مبمر، وا 
خمسمم   ،عشممرينعشممر، ث  بممد يممها الرجممل الممهي  ممد عليبمما خمسمم  لممهدجمعممه مبممما بلممغ مممن  ثممرث يممل يممو عمموا ل

بسبب   له وديون، ويستمر و  أهماب ندسي ر الهي تعب عليه عمره وو  النباي  ييخهيا ببها المب  وعشرين سن 
  المأالبمماب، وومم  النبايمم  يصممرم علممى المممرأث وعلممى بيتبمما، األب لممن يسممتديد شمم   مممن المبممر، لكممن أيممن العقممول

 دوعم  واحمدث يسمتدين مايم وتنحمل المشم ل ، أمما أن يلمهم الشماب    خل يمهه المديون تميت  بالتمدريج للندقم  علميبميعن
 .والمسيل  ال بد ويبا من الن ر الجاد  وتبقى البنب بدون هواج   أو يبقى بدون هواجمتى يسددأيب  ألف

يعنم  مما وم  أامل ممن يمها، خماتم ممن حديمد وال ممن وضم   "((فالتمس ولو خاتمَا ملن حديلد)) :ما أجد، قال :قال"
باب خماتم الحديمد، وأورد يمها الحمديث،  :لباكحديد، والتمك ولم يجد شييا ، وترجم اإلمام البخاري و   تاب ال بعد

اللتمس ))"نمما جما  وم   ونمه حليم  أيمل النمار ضمعيف، وأنمه ضمعيف، به على جواه لمبك خماتم الحديمد، وا   يستدل
هة معلك شليء ملن )) :-صلى هللا عليه وسلم-فالتمس فلم يجد شيئَا، فقال رسول هللا  ((ولو خاتمَا من حديد

إن هللا يروع ))   من القرآن، والهي معه ش   من القرآن ال تقوم له الدنيا بحهاويريا، معه ش "نعم :قال ؟((القرآن
هان الشمرع  ممممن حمماه صممار أرجم  ومم  الميمم -جممل وعم -وممجها ارتدممع بمما معممه ممن  تمماب هللا  ((ببمها القممرآن أاوامما  

صللى هللا -ل رسلول هللا نعم، قا :قال ؟((هة معك شيء من القرآن))" يا  لبا، ممن ال يتصف ببها الوصمفالدن
يعنم  معمك ممن القمرآن يمها   والبما  يمهه يمل يم  بما  المعاوضم  "))عوجتك بما معك ملن القلرآن(( :-عليه وسلم

 ((علمبما سمورث  مها و مها))أو  ((علمبما مما معمك ممن القمرآن)) :عوا القرآن، وجا  وم  بعما الروايمابوالمبريا، 
، يعنم  بسمبب مما معمك مممن : البمما  سمببي وضم ، وممنبم ممن يقمولتكمون معا وحينيممه   مما جما  وم  بعما الروايماب، 

تعلمميم القممرآن يصمم  أن  :لممما معممك مممن القممرآن، وعلممى يممها إها النمما آن، يعنمم  أنممب شممخص تسممتح  مممن يهوجممكالقممر 
تعلميم القمرآن مندعم ،  ،صداق المرأث مندع ، المناوع ال يص  أن تكون صداق، ويها دليل: جاه اي ون صداق، النا

تهوج بنب صاحب ممدين علمى أن يميجره ثممان  حجمج أو عشمر،  -عليه الس م- ون صدااا ، وموسى يص  أن ي



رث أو معاومم   مل ث مشاييهه مندع  والمندع  الت  تبهل ويبا األموال و  ح م المال، يدترا أن موسى يهه األجر 
أراد أن وتمرا أن يمها الرجمل وترا مما يجنيمه ممن يمهه األجمرث دوعمه صمداق لبمهه الممرأث، وأنمب اسن  ب ها، وينب ا

تعلميم القمرآن صمدااا   ي مون أن جواه المبر، والجمبور على  ل يوم ب ها، أو  ل شبر ب ها وصار يها يو يعلمبا 
، و  يجوه عنديم أن ي ون مبرا ، من األصل ا، والحندي  ال يجيهون أخه األجرث على تعليم القرآنهي لما جا  و 

  أن ي مون مبمر ألنمه مندعم  وم  ح مم الممال، لكمن المهي ال يؤخمه عليمه أجمر  يمف ما تجوه عليه األجرث يصالل  
 ممما ومم  الحممديث  -عليممه الصمم ث والسمم م-والنبمم  وه أخممه األجممرث علممى تعلمميم القممرآن، وعنممديم ال يجمم  ي ممون مبممر

يمها يعلمم ويصم  أن ي مون تعلميم القمرآن مبمر، أيمب،  ((إن أح  مما أخمهتم عليمه أجمرا   تماب هللا))الصحي  يقول: 
 تبمى، مسمتديد....،وان ((علمبما القمرآن)) :وم  الحمديث  علمن  أنما القمرآن وأهوجمك بنتم  :يهه المرأث القرآن، لو اال

مصمملح  البنممب أو علمنمم  القممرآن وأهوجممك بنتمم ، يعنمم   مما حصممل لموسممى، موسممى عمممل ومم   :لكمن لممو اممال األب
   نعم  مصلح  األب
 طالب:.......

   يف
 طالب:.......

يعنم  يمهه البنمب التم  تهوجمب يمل     الدمرق بينبما و مين أختبماو  استدادب يالبنب الت  دخل ببما  إيم لكن إيه
دعونا من  ونبا صارب امرأث نب ، يعن  نريد أن ننهل الوااع على شخص عادي اآلن   صار لبا ميهث و  المبر

ويهه البنمب،  البنب ويند  على يهه البنبويهه  موجود مث  ، واألب عنده مهرع ، المهرع  تيكل منبا يهه البنب،
أهوجمك و نم   :وقالوالضرث وأخواتبا من الضرث األخرذ على حد سوا ،   ي ك الولد، وتلك المرأث، وما أدري إوها

 ياه   خوانباو  استدادب و ن  غير ما استداده إ على أن تعمل و  يهه المهرع ،
 طالب:.......

متهوجمم ، وريمم  أو  ، ويممري  أختبمما التمم  لممم تتممهوجيممد ريحبممم  لبممم، يريحبمما يمم جمما يم ها الجداللمم  ، ن..... لبمم
بنتم  علمنم  أنما القمرآن وأهوجمك  :يعنم  لمو امالخلينما علمى شمريع  محممد،     مصملحتبا يم إخوانبا الثمانيين، إيم

الو يصمم   غيممر  المبممر للبنممب، المبممر للمممرأث للهوجمم ، ولمم ب أن ييخممه منممه ممما ال يضممر ببمما، بخمم م  ممما يصمم  ا 
 األب، والم حظ مصلح  البنب، نعم.

رأى عبللد الللرحمن بللن عللو   -صلللى هللا عليلله وسلللم-أن رسللول هللا  -رضللي هللا عنلله-وعللن أنللس بللن مالللك 
 :يلا رسلول هللا تعوجلت املرأة، قلال :فقلال ((مهليم)) :-صللى هللا عليله وسللم-ععفران، فقلال النبلي ع دوعليه ر 

 .((لك، أولم ولو بشاةفبارك هللا )) :ب، قالوعن نواة من ذهقال:  ؟((ما أصدقتها))
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

رأى عبللد الللرحمن بللن عللو   -صلللى هللا عليلله وسلللم-أن رسللول هللا  -رضللي هللا عنلله-وعللن أنللس بللن مالللك "
ب  بالنسمم دممر للرجممال، جمما  النبمم  الشممديد عنممهأثممر هعدممران، واممد جمما  النبمم  عممن التهع "ععفللران -أثممر- دعوعليلله ر 

يعنمم  يتجمماوه ومم  العممرك ممما ال  ،ممموم النبمم للرجممال، ومممن أيممل العلممم مممن أجمماهه ومم  حممال العممرك، وخممص بممه ع
نما عل  به من : إيتجاوه و  غيره، ومنبم من اال ن أثر الهعدران يها ليك مقصودا ، يعن  يو ما هعدر ندسه، وا 



ن النبم  إيم   مما ثبمب مميها الك م من أجل  تهعدرب ولما خالأبا انتقل إليه، يقال مثلي  مخالأ  يهه المرأث، 
 .عن التهعدر للرجال

ويمم   لممم    أو ممما يممها  أي ممما شممينك "((مهلليم)) :-عليلله الصللفة والسللفم-فقللال النبللي ، عليلله ردع ععفللران"
 :قلال" الصداق ال بمد منمه "؟((ما أصدقتها)) :امرأة، قال يا رسول هللا تعوجت :فقال" م مبني  على الس ون استدبا

، نموذ التممر   واحمدث النموذ يم هيمب، يعنم  امدر إوالمراد واحدث النوذ، نوذ التممر، وهن نمواث  "وعن نواة من ذهب
 يمماه  عممبك، المقصممود أن  النمموذ   عجممم، يسمممونبا غيممر مإيمم   ، تسمممونبا ث علممى أصمملهنمموا   يمم  أنممتمتسمممونبا إ

وال بد  ،ن يهه جبال  و  الصداق: إول اايلوويه المتوسة، وقد يق ،وويه الصغير ،معروم، لكن النوذ ويه الكبير
يو معلوم بين المتعاادين دوع وانتبى، ما يو و  الهم ، لكن يهه أمر تقريب ، اأع  من  :أن ي ون معلوم، نقول

النواث من الهيب غير مقترن  بنواث التمر، وهن محدد للهيب، يعن  جا  وهنبا هن نواث، ومنبم من يرذ أن الهيب ت
، يعنمم  يمتممه خمسمم  درايممم مممن الممورق النممواث مممن الممهيب عبممارث عممما ا :  ، ر ممع دينممار، واممال بعضممبممممث رر ممع دينمما

 ل .و  يدخله الجبا ،يصير ثابب، ش   ثابب
دليممل علممى أن الصممداق ال بممد منممه،   ((مما أصممداتبا)): وقولممه "((بللارك هللا لللك)) :-صلللى هللا عليلله وسلللم-فقللال "
بمارك هللا )) كويو مشمروع، وجما  ه دعا  للمتهوج ببهاوي "((ك هللا لكبار )) :-صلى هللا عليه وسلم-فقال النبي "

))أوللم وللو أممر بالوليمم ،  ((أولم)) ،((جمع بين ما و  خيرو  رك هللا لكما وبارك علي مابا))، و((وبارك عليك لك
دون عبممد  حالممه ، لكممن مممن  انممبثالنسممب  لممه أاممل شمم   يقدمممه شممابعبممد الممرحمن بممن عمموم مممن األغنيمما ، و بشللاة((

عليمه الصم ث - مل إنسمان بحسمبه، ولمها أولمم النبم   ،ال  يها يو الحد األدنى :ونقول الرحمن بن عوم يلهم بشاث
ومما ي مون مقمدورا  لمه، بحيمث ال  ،، ودل على أن  ل إنسان يقدم ما يلي  بهثبالتمر والسوي  ما أولم بشا -والس م

ال يوجد اي لف أكثر من ادرته وأااته،  ويحصمل  ،وأمور ال تحمد، وي مون مآلبما الندايماب آلن اإلسرام والتبهيروا 
  المستعان، نعموهللا  ،يخأر على البال سيما أيل الثرا  ش   ما بين المسلمين ال

 
... 


